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ПРОТОКОЛ №52
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС,
ПРОВЕДЕНО НА 09.09.2014 г.
(10,00 часа)

ПРИСЪСТВАТ: Милка Итова, Галя Георгиева, Даниела Костова, Камен Иванов, Светла Петкова, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова., Ясен Тодоров
Отсъства: Румен Боев

На заседанието присъстваха: 
Експертни сътрудници:, Красимир Казаков – началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии” в АВСС, Ана Топалова - началник отдел „Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи” в АВСС, Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” в АВСС, Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на магистрати”. 

Протоколирал: Илина Йосифова

Допълнителни точки, включени за разглеждане в Дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

ВКЛЮЧВА допълнителни т. Д-1 – т. Д-33 в дневния ред на Комисията по предложенията и атестирането, за разглеждане.

І. РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Проекти  на становища на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, за притежаваните професионални качества на кандидатите за заемане на длъжност административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч, във връзка с открита процедура за избор, която ще се проведе на 18.09.2014 г.: 
1. Проект на становище на Комисията по предложенията и атестирането  за притежаваните професионални качества на Венцислава Николова Кулева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ловеч. 
2. Проект на становище на Комисията по предложенията и атестирането за притежаваните професионални качества на Валентин Стоянов Вълков - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Ловеч.  
3. Проект на становище на Комисията по предложенията и атестирането  за притежаваните професионални качества на Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура  гр. Велико Търново.  
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:
1.1. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Венцислава Николова Кулева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ловеч. 
1.2. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.1. на Венцислава Николова Кулева, за запознаване.
1.3. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.1. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в,  органите на съдебната власт, ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 
1.4. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Валентин Стоянов Вълков - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Ловеч.  
1.5. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.4. на Валентин Стоянов Вълков, за запознаване.
1.6. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.4. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 
1.7. ПРИЕМА становището за притежаваните професионални качества на Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново.  
1.8. ИЗПРАЩА, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, становището по т. 1.7 на Светлин Радостинов Радев, за запознаване.
1.9. ПРЕДОСТАВЯ становището по т. 1.7. на ВСС, на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ведно с цялата документация във връзка с избора на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ловеч. 

1.10. ВНАСЯ предложението за провеждане на избор в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено за 18.09.2014 г.

Р-2. ОТНОСНО: Молба от Стефка Петкова Кемалова – съдия в Административен съд гр. Пазарджик за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Административен съд гр. Пазарджик.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Стефка Петкова Кемалова - съдия в Административен съд гр. Пазарджик, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Административен съд гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението. 

2.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5, ДА СЪКРАТИ 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” в Административен съд, гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението. 

2.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд, гр. Пазарджик, считано от датата на вземане на решението. 

2.4. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-3. ОТНОСНО: Заявление от Ивайло Василев Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в АП”, и назначаване на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в АП”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Ивайло Василев Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението. 

3.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5, ДА СЪКРАТИ 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” в Районна прокуратура, гр. Дупница, считано от датата на вземане на решението. 

3.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3, ДА РАЗКРИЕ 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Дупница, считано от датата на вземане на решението. 

3.4. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Р-4. ОТНОСНО: Молба от административния ръководител на Специализирана прокуратура за предоставяне на копие от писмо, приложено към решение на Висшия съдебен съвет по протокол №28/26.06.2014 г., т. 19.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4. Да се изпрати писмо до Светлозар Костов - административен ръководител на Специализирана прокуратура за мотивиране на искането, посочено в молба с вх. №11-09-286/25.07.2014 г. 

Р-5. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в районните съдилища.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС, ДА ОБЯВИ, на основание чл. 180, ал.1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на ВСС по пр. № 33/17.07.2014 г., доп. т. 13, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 8 (осем) свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища, както следва :
1.1. Районен съд – Ихтиман – 1 (една) свободна длъжност;
1.2. Районен съд – Благоевград – 1 (една) свободна длъжност;
1.3. Районен съд – Разлог – 1 (една) свободна длъжност;
1.4. Районен съд – Пещера – 1 (една) свободна длъжност;
1.5. Районен съд – Чепеларе – 1 (една) свободна длъжност;
1.6. Районен съд – Варна – 1 (една) свободна длъжност;
1.7. Районен съд – Павликени – 1 (една) свободна длъжност;
1.8. Районен съд – Тетевен– 1 (една) свободна длъжност;
5.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
5.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи 
5.4. Писменият изпит да се проведе на 8 ноември 2014 г. /събота/ от 9.00 часа, в сградата на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Конкурси”. 
5.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
5.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
5.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, където ще се проведе писмения изпит.
5.8. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет. 
5.9. Копие от решението да се изпрати на Комисия „Бюджет и финанси", за съгласуване.
5.10. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне.

Р-6. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в районните прокуратури.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА НА ВСС ДА ОБЯВИ, на основание чл. 180, ал. 1, чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 33/17.07.2014 г., доп. т. 10, във връзка с чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 16 (шестнадесет) свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури, както следва:
1.1. Районна прокуратура – Благоевград – 1 (една) свободна длъжност; 
1.2. Районна прокуратура – Лом – 1 (една) свободна длъжност ;
1.3. Районна прокуратура – Ихтиман - 1 (една) свободна длъжност ;
1.4. Районна прокуратура – Раднево - 1 (една) свободна длъжност ;
1.5. Районна прокуратура – Смолян - 1 (една) свободна длъжност ;
1.6. Районна прокуратура – Чепеларе - 1 (една) свободна длъжност ;
1.7. Районна прокуратура – Кнежа - 1 (една) свободна длъжност ;
1.8. Районна прокуратура – Никопол - 1 (една) свободна длъжност ;
1.9. Районна прокуратура – Балчик – 1 (една) свободна длъжност ;
1.10. Районна прокуратура – Тутракан - 1 (една) свободна длъжност ;
1.11. Районна прокуратура – Дулово - 1 (една) свободна длъжност ;
1.12. Районна прокуратура – Айтос - 1 (една) свободна длъжност ;
1.13. Районна прокуратура – Карнобат - 1 (една) свободна длъжност ;
1.14. Районна прокуратура – Несебър - 1 (една) свободна длъжност ;
1.15. Районна прокуратура – Средец - 1 (една) свободна длъжност ;
1.16. Районна прокуратура – Сливен - 1 (една) свободна длъжност.

Мотиви : С решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 33/17.07.2014 г, на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ, са обявени 61 (шестдесет и една) свободни длъжности за "прокурор" в районните прокуратури, от които 49 (четиридесет и девет) свободни длъжности, да се заемат след конкурс за преместване чрез събеседване и 12 (дванадесет) свободни длъжности след конкурс за първоначално назначаване.
При извършване проверка на допустимостта, съгласно чл. 35, ал. 1 от ПРАВИЛАТА, е видно, че за обявената една свободна длъжност за „прокурор” в Районна прокуратура гр. Никопол и една свободна длъжност за „прокурор” в Районна прокуратура гр. Кнежа не са постъпили заявления от нито един кандидат, а за обявените две свободни длъжности за „прокурор” в Районна прокуратура гр. Лом и две свободни длъжности за „прокурор” в Районна прокуратура гр. Балчик са постъпили заявления от по един кандидат.
Съгласно, чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за обявената по реда на чл. 189, ал. 1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, свободна длъжност, същата се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ, поради което незаявените четири свободни длъжности за „прокурор” в Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Лом и Районна прокуратура гр. Балчик, следва да се заемат след конкурс за първоначално назначаване.

6.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи 
6.4. Писменият изпит да се проведе на 15 ноември 2014 г. /събота/ от 9.00 часа, в сградата на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София, бул. „Христо Смирненски” № 1. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Конкурси”. 
6.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
6.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
6.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, където ще се проведе писмения изпит.
6.8. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет. 
6.9. Копие от решението да се изпрати на Комисия „Бюджет и финанси", за съгласуване.
6.10. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне. 

Р-7. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ свободните длъжности за “съдия” във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и „следовател” в Национална следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт
  Длъжност
Свободни бройки
Конкурс за повишаване в длъжност и преместване – 
80 % 
Конкурс за първоначално назначаване – 20%
ВЪРХОВНО НИВО
Върховен касационен съд в т.ч.
съдия
16
13
3
гражданска колегия
съдия
6
5
1
търговска колегия
съдия
5
4
1
наказателна колегия
съдия
5
4
1
Върховен административен съд
съдия
10
8
2
Върховна касационна прокуратура
прокурор
10
8
2
Върховна административна прокуратура
прокурор
3
2
1
Национална следствена служба
следовател
9
7
2
СЛЕДСТВЕНИ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
СлО в Специализирана прокуратура
следовател
3


ОСлО в ОП Варна
следовател
  5


ОСлО в ОП Добрич
следовател
  3


ОСлО в ОП Разград
следовател
  1



Забележка: Свободните длъжности в колони 4 и 5 от таблицата ще се впишат след жребия, съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗСВ.

7.2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

7.3. Копие от решението да се изпрати на Комисия „Бюджет и финанси”, за съгласуване. 

Р-8.1. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен касационен съд – гражданска колегия. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.1.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 5 (пет) свободни длъжности за „съдия" във Върховен касационен съд – гражданска колегия.

8.1.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
8.1.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
8.1.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.1.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
8.1.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.1.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

Р-8.2. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен касационен съд – търговска колегия. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.2.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 4 (четири) свободни длъжности за „съдия" във Върховен касационен съд – търговска  колегия.
8.2.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
8.2.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
8.2.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.2.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
8.2.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.2.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

Р-8.3. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен касационен съд – наказателна колегия. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8.3.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 4 (четири) свободни длъжности за „съдия" във Върховен касационен съд – наказателна колегия.
8.3.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
8.3.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
8.3.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.3.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
8.3.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.3.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

Р-9. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен административен съд.
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 8 (осем) свободни длъжности за „съдия" във Върховен административен съд. 
9.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
9.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
9.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
9.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

Р-10. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховната касационна прокуратура. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:
10.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 8 (осем) свободни длъжности за „прокурор” във Върховна касационна прокуратура 
10.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
10.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
10.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
10. 6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
Р-10.1. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховната административна прокуратура. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

10.1.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 2 (две) свободни длъжности за „прокурор” във Върховна административна прокуратура 
10.1.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
10.1.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
10.1.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10.1.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
10.1.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10.1.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

Р-11. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати в Национална следствена служба. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:
11.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 7 (седем) свободни длъжности за „следовател” в Национална следствена служба
11.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
11.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
11.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
11.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
11.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
11.7. ВНАСЯ предложението в заседание на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10.09.2014 г. , за разглеждане и произнасяне. 

Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

ІІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПРЕДСТОИ ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС

В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Валери Гинев Василев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1. ОТЛАГА разглеждането на т. В-1 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането. 

1.2. ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до Валери Гинев Василев – прокурор в Софийска районна прокуратура за мотивиране на възражението му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ЗСВ атестираният следва да направи писмено възражение. 

1.3. В случаите, в които атестираният е отбелязал, че възразява срещу определената комплексна оценка, но не е изложил мотиви, следва да се изисква писмено възражение на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ. 

СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС - ЗА НОВА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

В-2. ОТНОСНО: Изготвяне на нова комплексна оценка за периодично атестиране, на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, на Галя Тодорова Гугушева - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, след изслушване в заседание на ВСС, проведено на 23.07.2014 г.
Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1. ОТЛАГА разглеждането на т. В-2 от настоящия дневен ред за следващо заседание на Комисията по предложенията и атестирането. 

2.2. ВРЪЩА Единния формуляр за атестиране на Галя Тодорова Гугушева - прокурор в Апелативна специализирана прокуратура на Помощната атестационна комисия за отстраняване на нередностите, посочени от същата във възражението й. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

Д-1. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите, участници в обявените с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол №33/17.07.2014 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване на длъжността „съдия” в районните съдилища. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

1.1.  УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 191, ал. 3 от Закона за съдебната власт списъка с допуснати кандидати в конкурса за преместване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в районните съдилища, както следва: 
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Код
Вх.№
ДАТА
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност до момента
7
1
28.07.2014 г.
Петя Николова Топалова
съдия в РС Монтана
7
2
28.07.2014 г.
Диана Крумова Радева
съдия в РС Свищов
7
3
29.07.2014 г.
Нели Иванова Владимирова
прокурор в РП Омуртаг
7
4
30.07.2014 г.
Снежана Василева Стоянова
прокурор в РП Пазарджик
7
5
30.07.2014 г.
Христо Кръстев Крачунов
съдия в РС Плевен
7
6
30.07.2014 г.
Николай Запрянов Топкаров
прокурор в РП Панагюрище
7
7
31.07.2014 г.
Надежда Георгиева Славчева - Андонова
съдия в РС Пазарджик
7
8
31.07.2014 г.
Гергана Иванова Кратункова
съдия в РС Своге
7
9
01.08.2014 г.
Веселина Иванова Няголова
прокурор в СРП
7
10
01.08.2014 г.
Николай Захариев Петров
прокурор в РП Свиленград
7
11
01.08.2014 г.
Антоанета Маринова Симеонова
прокурор в РП Карлово
7
12
01.08.2014 г.
Мария Димитрова Личева - Гургова
съдия в РС Карлово
7
13
01.08.2014 г.
Любка Иванова Милкова
съдия в РС Горна Оряховица
7
14
01.08.2014 г.
Даниела Маринова Йовчева
прокурор в РП Павликени
7
15
01.08.2014 г.
Георги Николов Кърпаров
прокурор в РП Кърджали
7
16
01.08.2014 г.
Бойка Ангелова Лулчева
прокурор в РП Кърджали
7
17
01.08.2014 г.
Калина Захариева Георгиева
прокурор в РП Несебър
7
18
01.08.2014 г.
Ивелина Стоянова Колева
прокурор в СРП
7
19
01.08.2014 г.
Елена Иванова Стоилова
прокурор в РП Добрич
7
20
01.08.2014 г.
Гергана Христова Стоянова
прокурор в РП Добрич
7
21
01.08.2014 г.
Нина Стефанова Янева
прокурор в РП Сливен
7
22
01.08.2014 г.
Валентина Тошкова Василева
прокурор в РП Сливен
7
23
04.08.2014 г.
Светослав Емилов Петров
прокурор в РП Радомир
7
24
04.08.2014 г.
Гюлфие Мехмедова Яхова
съдия в РС Златоград
7
25
04.08.2014 г.
Милена Кръстева Каменова
прокурор в РП Монтана
7
26
04.08.2014 г.
Елисавета Георгиева Деянчева
съдия в РС Карлово
7
27
04.08.2014 г.
Катина Миткова Минева
съдия в СРС
7
28
04.08.2014 г.
Георги Манолов Георгиев
съдия в РС Тутракан
7
29
04.08.2014 г.
Биляна Магеделинова Славчева
съдия в СРС
7
30
05.08.2014 г.
Елена Любомирова Донкова
съдия в РС Враца
7
31
05.08.2014 г.
Павел Стойков Любенов
прокурор в РП Добрич
7
32
05.08.2014 г.
Иван Николов Делчев
следовател в ОСлО при ОП Пловдив
7
33
05.08.2014 г.
Мария Огнянова Гьоргова
следовател в СлО при СГП
7
34
05.08.2014 г.
Тонка Мирославова Славова
съдия в РС Провадия
7
35
05.08.2014 г.
Стилиян Кирилов Манолов
прокурор в РП Гълъбово
7
36
05.08.2014 г.
Милена Радостинова Радева
прокурор в РП Сливен
7
37
05.08.2014 г.
Силвия Стефанова Хазърбасанова
съдия в РС Сливен
7
38
05.08.2014 г.
Мартин Стоянов Стаматов
съдия в РС Добрич
7
39
05.08.2014 г.
Мирослава Неделчева Райчева
съдия в РС Варна 
7
40
06.08.2014 г.
Магадалена Иванова Николова
прокурор в РП Сливница
7
41
06.08.2014 г.
Красимира Недялкова Проданова
съдия в РС Кюстендил
7
42
06.08.2014 г.
Мария Божидарова Стоянова
прокурор в СРП
7
43
06.08.2014 г.
Николинка Лазарова Крумова
прокурор в РП Оряхово
7
44
06.08.2014 г.
Галина Васкова Герасимова
прокурор в РП Видин
7
45
06.08.2014 г.
Илина Велизарова Златарева - Митева
съдия в РС Враца
7
46
06.08.2014 г.
Мария Велизарова Златарева
съдия в РС Пирдоп
7
47
06.08.2014 г.
Гергана Георгиева Савова - Малиновска
прокурор в РП Видин
7
48
06.08.2014 г.
Елеонора Здравкова Попова - Христова
съдия в РС Кърджали
7
49
06.08.2014 г.
Ирена Колева Георгиева
съдия в РС Горна Оряховица
7
50
06.08.2014 г.
Златина Пламенова Личева - Денева
съдия в РС Горна Оряховица
7
51
06.08.2014 г.
Росица Станчева Маркова
прокурор в РП Лом
7
52
06.08.2014 г.
Пламен Богомилов Ангелов
съдия в РС Кубрат
7
53
06.08.2014 г.
Пламен Борисов Евгениев
прокурор в СП
7
54
06.08.2014 г.
Христо Николов Христов
съдия в РС Ботевград
7
55
06.08.2014 г.
Катя Георгиева Стайкова
съдия в РС Сандански
7
56
06.08.2014 г.
Мария Йорданова Дучева
съдия в РС Свиленград
7
57
07.08.2014 г.
Николай Христов Ингилизов
прокурор в РП Пловдив
7
58
07.08.2014 г.
Антон Пенев Стоянов
адм. рък.-районен прокурор на РП Свиленград
7
59
07.08.2014 г.
Феня Владимирова Стоянова
съдия в РС Раднево
7
60
07.08.2014 г.
Мариана Костадинова Тодорова - Досева
съдия в РС Плевен
7
61
07.08.2014 г.
Росица Веселинова Чиркалева - Иванова
съдия в СРС
7
62
07.08.2014 г.
Емилия Великова Дончева
съдия в РС Сандански
7
63
07.08.2014 г.
Иван Йорданов Филчев
съдия в РС Сандански
7
64
07.08.2014 г.
Светомир Витков Бабаков
прокурор в РП Пловдив
7
65
07.08.2014 г.
Иван Димитров Бедачев
съдия в РС Карлово
7
66
08.08.2014 г.
Михаил Ангелов Алексов
адм. рък.-председател на 
РС Трън
7
67
08.08.2014 г.
Александър Велинов Ангелов
съдия в РС Монтана
7
68
08.08.2014 г.
Румяна Симеонова Митева - Насева
прокурор в РП Благоевград
7
69
08.08.2014 г.
Атанас Николов Николов
съдия в РС Айтос
7
70
08.08.2014 г.
Деница Николаева Урумова
съдия в РС Благоевград
7
71
08.08.2014 г.
Емил Димитов Божков
съдия в РС Разлог
7
72
08.08.2014 г.
Мирослава Ангелова Йорданова
съдия в РС Благоевград
7
73
08.08.2014 г.
Петър Симеонов Петров
адм. рък.-районен прокурор на РП Радомир
7
74
08.08.2014 г.
Валентина Драгиева Иванова
съдия в РС Пловдив
7
75
08.08.2014 г.
Стела Дянакова Бъчварова
прокурор в РП Бяла
7
76
08.08.2014 г.
Дияна Иванова Дамянова - Цанкова
следовател в ОСлО при ОП Видин
7
77
08.08.2014 г.
Албена Такова Момчилова
съдия в РС Разлог

1.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 191, ал.4 от Закона за съдебната власт списъка с допуснатите кандидати в конкурса за преместване и заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

Д-2. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите, участници в обявените с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 33/17.07.2014 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване на длъжността „прокурор” в районните прокуратури.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

2.1.  УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 191, ал. 3 от Закона за съдебната власт списъка с допуснати кандидати в конкурса за преместване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в районните прокуратури, както следва: 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Код
Вх.№
ДАТА
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност до момента
8
1
29.07.2014 г.
Нели Иванова Владимирова
прокурор в РП Омуртаг
8
2
30.07.2014 г.
Бранимира Йорданова Стоянова
прокурор в РП Кубрат
8
3
31.07.2014 г.
Христо Ленков Георгиев
прокурор в РП Стара Загора
8
4
31.07.2014 г.
Яна Владимирова Петкова - Семкова
прокурор в РП Белоградчик
8
5
01.08.2014 г.
Николай Захариев Петров
прокурор в РП Свиленград
8
6
01.08.2014 г.
Георги Николов Кърпаров
прокурор в РП Кърджали
8
7
01.08.2014 г.
Бойка Ангелова Лулчева
прокурор в РП Кърджали
8
8
01.08.2014 г.
Калина Захариева Георгиева
прокурор в РП Несебър
8
9
01.08.2014 г.
Елена Иванова Стоилова
прокурор в РП Добрич
8
10
01.08.2014 г.
Гергана Христова Стоянова
прокурор в РП Добрич
8
11
01.08.2014 г.
Нина Стефанова Янева
прокурор в РП Сливен
8
12
01.08.2014 г.
Валентина Тошкова Василева
прокурор в РП Сливен
8
13
05.08.2014 г.
Иван Николов Делчев
следовател в ОСлО при 
ОП Пловдив
8
14
05.08.2014 г.
Ана Симеонова Василева 
прокурор в РП Плевен
8
15
05.08.2014 г.
Мария Огнянова Гьоргова
следовател в СлО при СГП
8
16
05.08.2014 г.
Анелия Георгиева Тодорова
прокурор в РП Сливница
8
17
05.08.2014 г.
Катя Валериева Иванова
прокурор в РП Смолян
8
18
05.08.2014 г.
Силвия Стефанова Хазърбасанова
съдия в РС Сливен
8
19
05.08.2014 г.
Любомира Ангелова Вулджева 
прокурор в РП Свиленград
8
20
06.08.2014 г.
Магдалена Иванова Николова
прокурор в РП Сливница
8
21
06.08.2014 г.
Гергана Георгиева Савова - Малиновска
прокурор в РП Видин
8
22
06.08.2014 г.
Калин Асенов Стоилов
прокурор в РП Перник
8
23
06.08.2014 г.
Красимир Симеонов Тодоров
прокурор в РП Петрич
8
24
06.08.2014 г.
Димитър Здравков Беличев
прокурор в РП Хасково
8
25
07.08.2014 г.
Росица Недялкова Ранкова
прокурор в РП Перник
8
26
07.08.2014 г.
Антон Пенев Стоянов
адм. рък. - районен прокурор
на РП Свиленград
8
27
07.08.2014 г.
Димитър Иванов Стратиев
зам. адм. рък.-зам. районен прокурор на РП Смолян
8
28
07.08.2014 г.
Божидара Евгениева Ганева
прокурор в РП Бургас
8
29
07.08.2014 г.
Йордан Петров Петров
прокурор в РП Бургас
8
30
07.08.2014 г.
Росица Веселинова Чиркалева - Иванова
съдия в СРС
8
31
07.08.2014 г.
Георги Дойчев Иванов
прокурор в РП Варна
8
32
07.08.2014 г.
Светомир Витков Бабаков
прокурор в РП Пловдив
8
33
08.08.2014 г.
Чавдар Иванов Чавдаров
прокурор в РП Кърджали
8
34
08.08.2014 г.
Георги Стефанов Русев
прокурор в РП Несебър
8
35
08.08.2014 г.
Христина Иванова Пенкова
следовател в ОСлО при 
ОП Ямбол
8
36
08.08.2014 г.
Даниела Пенева Славкова
прокурор в РП Нова Загора
8
37
08.08.2014 г.
Иван Богданов Богданов
прокурор в РП Нова Загора

 2.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 191, ал.4 от Закона за съдебната власт списъка с допуснатите кандидати в конкурса за преместване и заемане на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

Д-3. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за обявяване на свободните длъжности за „прокурор” във Върховна касационна прокуратура и конкурс за заемането им. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

3. Приема предложението за обявяване на 10 (десет) от общо 14 (четиринадесет) свободни длъжности за прокурор във Върховната касационна прокуратура и конкурс за заемането им, поради обявяването на останалите 4 (четири) длъжности за конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №10/14.03.2013г. 

Д-4. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за обявяване на свободните длъжности за „следовател” в Национална следствена служба и в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и конкурс за заемането им. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

4.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 188, ал.1 ЗСВ, ДА ОБЯВИ 52 /петдесет и две/ свободни длъжности за „следовател” в Национална следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както следва:

Национална следствена служба - 11 /единадесет/ свободни длъжности
СлО в Специализирана прокуратура – 3 /три/ свободни длъжности 
ОСлО в ОП Монтана – 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Перник - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП София - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в Софийска градска прокуратура – 9 /девет/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Пловдив – 2 /две/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Пазарджик - 2 /две/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Стара Загора – 3 /три/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Кърждали - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Велико Търново - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Плевен - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Ловеч - 2 /две/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Варна – 6 /шест/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Добрич – 3 /три/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Шумен - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Разград - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Бургас - 1 /една/ свободна длъжност
ОСлО в ОП Сливен - 2 /две/ свободни длъжности

4.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ 21 /двадесет и една/ свободни длъжности за „следовател” в Национална следствена служба и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Национална следствена служба – 9 /девет/ свободни длъжности
СлО в Специализирана прокуратура – 3 /три/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Варна – 5 /пет/ свободни длъжности
ОСлО в ОП Добрич – 3 /три/ свободни длъжност
ОСлО в ОП Разград - 1 /една/ свободна длъжност

Мотиви: Съгласно предложение от Главния прокурор и въз основа на данните за обем на работа и средната натовареност на следовател за 2013 г. не се налага преразпределение на свободни щатове. Високата натовареност на следователите в следствените отдели в ОП Варна, ОП Добрич, ОП Разград и Специализираната прокуратура и кадровият проблем за Национална следствена служба и следствените отдели в тези прокуратури, налага усвояване на горепосочените 21 /двадесет и един/ свободни щатове и осигуряване по този начин на условия за ефективно изпълнение на служебните задължения.
4.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-5. ОТНОСНО: Заявление от Даниела Николова Пиринска за отказ на заявено желание за назначаване на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Смолян.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

5.1. На основание чл. 27, ал. 12 от Правилата за провеждане конкурси за младши съдии и младши прокурори за първоначално назначаване, повишаване в длъжност и преместване (Правилата), продължава административното производство по приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности съобразно заявеното им желание, поради отказа на Даниела Николова Пиринска за заемане на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд, гр. Смолян. 

5.2. КАНИ отново кандидатите за младши съдии от одобрения списък с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №33/17.07.2014 г., т. 2, класирани след Даниела Николова Пиринска, на 11 септември 2014 г. (четвъртък) от 15,00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, зала №107, да заявят желание за назначаване на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд, гр. Смолян. 

Д-6. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, за определяне на Ралица Райкова Данкова – прокурор в Районна прокуратура  гр. Костинброд,  с ранг „прокурор в АП”, за изпълняващ функциите на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в АП”, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

6.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, ДА ОПРЕДЕЛИ Ралица Райкова Данкова – прокурор в Районна прокуратура  гр. Костинброд,  с ранг „прокурор в АП”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

6.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-7. ОТНОСНО: Становище и предложения от Биляна Гяурова – Вегертседер – директор на Фондация „Български институт за правни инициативи” във връзка с избор на председател на Върховен касационен съд. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

7. ПРИЕМА за сведение становището и предложенията от Биляна Гяурова – Вегертседер – директор на Фондация „Български институт за правни инициативи” във връзка с избор на председател на Върховен касационен съд. 

Д-8. ОТНОСНО: Писмо от ИВСС във връзка със заявление за достъп до обществена информация по сигнална записка от Независимо дружество за защита на правата на човека в България и становище от Феня Владимирова Стоянова - съдия в Софийски районен съд. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

8. ПРИЕМА за сведение писмото от ИВСС във връзка със заявление за достъп до обществена информация по сигнална записка от Независимо дружество за защита на правата на човека в България и становище от Феня Владимирова Стоянова - съдия в Софийски районен съд.

Д-9. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите за административни ръководители по процедури, обявени с решения на Висшия съдебен съвет по протоколи №№18/17.04.14 г. и 30/03.07.14 г., обнародвани в ДВ, бр. 39/09.05.2014 г. и бр. 58/15.07.2014 г.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

9.1. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-055/22.05.2014
Нейка Колева Тенева
зам. адм. ръководител – зам. окръжен прокурор на ОП – Стара Загора
96-02-059/22.05.2014
Юлияна Георгиева Станева - Нейкова
прокурор в ОП – Стара Загора
96-02-063/22.05.2014
Дичо Атанасов Атанасов
зам. адм. ръководител – зам. окръжен прокурор на ОП – Стара Загора
96-02-066/23.05.2014
Константин Славейков Тачев
адм. ръководител – окръжен прокурор на ОП – Стара Загора

9.2. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.3. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– районен прокурор на Районна прокуратура – Дулово
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-133/24.07.2014
Петър Христов Петров
 адм. ръководител –  районен прокурор на РП - Дулово


9.4. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.5. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Варна
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-137/28.07.2014
Ерна Жак Якова - Павлова
 адм. ръководител –  председател на РС - Варна

9.6. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 
9.7. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Девня
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-130/21.07.2014
Даниела Христова Вълева
съдия в РС - Девня


9.8. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.9. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Исперих
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-134/25.07.2014
Димитринка Емилова Купринджийска – Кочанова 
съдия в РС - Исперих

9.10. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.11. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Крумовград
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-131/22.07.2014
Марин Митков Чорбаджийски
съдия в РС - Крумовград

9.12. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.13. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Пирдоп
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-136/25.07.2014
Симеон Горанов Гюров
съдия в РС – Пирдоп /командирован в ОС – София/

9.14. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.15. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Разград
ДОПУСНАТ КАНДИДАТ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-132/22.07.2014
Маргарита Христова Новакова
адм. ръководител – председател на РС - Разград

9.16. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.17. УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 194а, ал. 3 и ал. 5 от ЗСВ, списък на допуснатите до избора кандидати, както следва: 

Административен ръководител –– председател на Районен съд – Бяла
ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Вх №
Име
Заемана длъжност до момента
96-02-135/25.07.2014
Пламен Тодоров Дочев
адм. ръководител – председател на РС - Бяла
96-02-138/28.07.2014
Галена Петкова Чешмеджиева
съдия в РС - Попово

9.18. ОБЯВЯВА, на основание чл. 194а, ал. 4 от ЗСВ, списъка на допуснатите за участие в избора кандидати на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет. 

9.19. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на избор за заемане на длъжността „административен ръководител” в органите на съдебна власт, както следва: 
 
Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора – 
Районна прокуратура, гр. Дулово – 
Районен съд, гр. Варна – 
Районен съд, гр. Девня – 
Районен съд, гр. Исперих – 
Районен съд, гр. Крумовград – 
Районен съд, гр. Пирдоп – 
Районен съд, гр. Разград – 
Районен съд, гр. Бяла – 

Д-10. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

10.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт, ДА ОТКРИЕ процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
	Административен ръководител –председател на Районен съд – Пазарджик – изтичащ мандат на 20.10.2014 г.;

Административен ръководител –председател на Районен съд – Панагюрище – изтичащ мандат на 20.10.2014 г.;
Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – изтичащ мандат на 20.10.2014 г.;
Административен ръководител – председател на Районен съд – Ловеч – изтичащ мандат на 23.10.2014 г.;
Административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас – изтичащ мандат на 23.10.2014 г.;
Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Омуртаг – изтичащ мандат 26.10.2014 г.
Административен ръководител – председател на Районен съд – Добрич – изтичащ мандат на 30.10.2014 г.;
Административен ръководител – председател на Районен съд – Балчик – изтичащ мандат на 30.10.2014 г.;
10.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, ДА ОБЯВИ свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
2.1 .	Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана – свободна длъжност;
2.2.	 Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – свободна длъжност;
2.3.	 Административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян – свободна длъжност;
2.4.	Административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат – свободна длъжност;
2.5.	Административен ръководител – председател на Районен съд – Враца – свободна длъжност;
2.6.	Административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера – свободна длъжност;
2.7.	Административен ръководител – председател на Районен съд – Попово – свободна длъжност;
2.8.	Административен ръководител – председател на Районен съд – Ямбол – свободна длъжност;
2.9.	Административен ръководител – военно -окръжен прокурор на Военно - окръжна прокуратура – Пловдив – свободна длъжност;
2.10.	Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово – свободна длъжност;
2.11.	Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд – свободна длъжност;
10.3. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, документи удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
10.4. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

10.5. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-11. ОТНОСНО: Предложение за определяне за изпълняващи функции на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Комисията по предложенията и атестирането
РЕШИ:

11.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Николинка Георгиева Цветкова – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

11.2. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Цвятко Николов Мангов – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Панагюрище, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Панагюрище, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 
11.3. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Веселин Ангелов Петричев – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Велинград, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Велинград, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

11.4. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Георги Бойчев Христов – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 24.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

11.5. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Яна Димитрова Колева – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Бургас, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 24.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

11.6. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Веселин Стефанов Монев – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Добрич, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 31.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

11.7. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, ДА ОПРЕДЕЛИ Ивелина Димитрова Велчева – административен ръководител - председател на Районен съд, гр. Балчик, с ранг „съдия в АС” за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Балчик, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 31.10.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

11.8. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-12. ОТНОСНО: Писмо за проверка по предложение от Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд гр. Плевен, за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и повишаване на място в ранг „съдия в АС" 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

12. ОСТАВЯ без уважение предложението на Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд гр. Плевен за прекратяване процедурата за периодично атестиране, открита с решение на Комисията по предложенията и атестирането по протокол №22/17.04.2013 г. 

Мотиви: Съгласно чл. 197, ал. 2 ЗСВ периодичното атестиране представлява оценка на професионалната квалификация и деловите качества на съдия, прокурор на следовател, на административен ръководител и заместник на административен ръководител за период от четири години.
Атестирането се провежда въз основа на критериите и показателите, определени в ЗСВ и Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
Съгласно чл.203 ЗСВ инициирането на процедура по периодично атестиране може да стане по предложение на заинтересования  съдия, прокурор или следовател или на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт, като КПА започва периодичното атестиране не по-късно от 6 месеца преди изтичането на четиригодишния срок.
В тази връзка последното периодично атестиране на Красимир Димитров, съдия в РС – Плевен е извършено през 2009 г. – решение на ВСС по протокол № 50/04.12.2009 г., комплексна оценка „ добра”, и съгласно гореизложеното, последващо атестиране е следвало да бъде извършено през 2013 г.
С молба с вх. № 11.07.353/14.03.2013 г. и в законоустановения срок съдия Димитров е инициирал започването на процедура по периодично атестиране, с оглед повишаване му в ранг „ съдия в апелативен съд”. След провеждането на такава процедура, с решение на КПА по протокол № 18/18.03.2014 г. на основание чл.204а, ал.3, т.2 от ЗСВ на атестирания магистрат е изготвена комплексна оценка „ добра” – 82 точки.
С молба, рег. № 11-07-353/2013 г. от 02.09.2014 г. съдия Димитров е изразил своето желание процедурата по периодично атестиране да бъде прекратена.
1. В раздел IV на ЗСВ  „ Атестиране. Несменяемост” не са предвидени разпоредби, които да уреждат хипотезите/основанията за спиране и прекратяване на процедурата при постъпило искане в този смисъл от лицето, по чиято инициатива е започнало производството. В случаите на евентуална непълнота на  специалния закон, какъвто в случая се явява ЗСВ относно атестирането на магистрати, законодателя е предвидил субсидиарното прилагане нормите на общия закон, доколкото в случая се касае за административно производство, приложение намира Административно – процесуалния закон.Съгласно чл.56, ал.1 АПК   административния орган прекратява производството по искане  на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон не е предвидено друго.
Липсата на норми, регламентиращи прекратяването на процедурата по периодично атестиране допуска и друго тълкуване, с оглед специфичния характер на процедурата по периодично атестиране. Както вече беше споменато по – горе целта на периодичното атестиране е да се даде оценка на професионалните и делови качества на атестирания магистрат за изтекъл период от четири години. Неслучайно в ЗСВ императивно, а не като съществуваща правна възможност е предвидено, че атестирането се провежда периодично на всеки четири години от последното атестиране до навършване на 61 – годишна възраст. Това е единственият нормативно уреден начин за оценяване работата на магистрати. Дали оценката ще бъде положителна или отрицателна, както и каква ще бъде степента на положителната оценка зависи единствено от резултатите в правораздаването, осъществявано от магистрата, преценени съобразно критериите за качество, срочност, натовареност и др. При евентуално несъгласие с определената оценка от периодично атестиране законодателят е предвидил способи и ред за защита, различни от прекратяването на процедурата по атестиране (отправяне на възражение, респективно оспорване по съдебен ред).

Д-13. ОТНОСНО: Предложение от Петко Красимиров Петков за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

13.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Петко Красимиров Петков от заеманата длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, считано от датата на встъпване в длъжност „заместник- министър” на правосъдието. 

13.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-14. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница за периодично атестиране на Ивайло Володиев Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

14.1. ПРИЕМА предложението от и.ф.административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница за периодично атестиране на Ивайло Володиев Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
	
14.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Ивайло Володиев Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, и предложение за комплексна оценка на същия. 

Д-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово за извънредно периодично атестиране на Антоанета Маринова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, на основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

15.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово за извънредно периодично атестиране на Антоанета Маринова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, на основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране.

15.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Антоанета Маринова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-16. ОТНОСНО: Предложение от Павел Стойков Любенов – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, за извънредно периодично атестиране на  основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

16.1. ПРИЕМА предложението от Павел Стойков Любенов – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, за извънредно периодично атестиране на  основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране.
	
16.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Добрич, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Павел Стойков Любенов – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, и предложение за комплексна оценка на същия. 

Д-17. ОТНОСНО: Предложение от Любомира Ангелова Вулджева – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград, за извънредно периодично атестиране на  основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

17.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет ДА ОСТАВИ без уважение молбата на Любомира Ангелова Вулджева – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград за откриване на процедура за извънредно периодично атестиране. 

Мотиви: Любомира Ангелова Вулджева е назначена на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Свиленград с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №8/20.02.2014 г. Същата е встъпила в длъжност на 24.03.2014 г. Видно от служебна бележка (вх. №11-09-326/09.09.2014 г.), предоставена от Районна прокуратура, гр. Свиленград, прокурор Вулджева е ползвала отпуск за временна неработоспособност от 25.03.2014 г. до 29.05.2014 г. Считано от 30.05.2014 г. Любомира Вулджева – прокурор в Районна прокуратура, гр. Свиленград е в отпуск по майчинство. Предвид изложеното прокурор Вулджева реално е работила 1 (един) ден, с оглед на което няма данни, въз основа на които да се извърши периодично атестиране. 

17.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

18.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Перник за периодично атестиране на Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
	
18.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Димитър Здравков Беличев - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

19.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково за периодично атестиране на Димитър Здравков Беличев - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
19.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Хасково, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Димитър Здравков Беличев - прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково, и предложение за комплексна оценка на същия. 

Д-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливница за периодично атестиране на Анелия Георгиева Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

20.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливница за периодично атестиране на Анелия Георгиева Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
20.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Анелия Георгиева Тодорова - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-21. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Веселина Иванова Няголова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

21.1. ПРИЕМА предложението от и.ф.административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Веселина Иванова Няголова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
21.2. УКАЗВА на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Веселина Иванова Няголова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-22. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Мария Божидарова Стоянова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

22.1. ПРИЕМА предложението от и.ф.административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Мария Божидарова Стоянова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
22.2. УКАЗВА на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Мария Божидарова Стоянова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-23. ОТНОСНО: Предложение от Светослав Емилов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир, за периодично атестиране на основание               чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

23.1. ПРИЕМА предложението от Светослав Емилов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
23.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Светослав Емилов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Радомир, и предложение за комплексна оценка на същия. 

Д-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора за извънредно периодично атестиране на Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора, на  основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

24.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нова Загора за извънредно периодично атестиране на Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора, на  основание чл. 6, т. 3 от Методиката за атестиране. 
	
24.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора, и предложение за комплексна оценка на същия. 

Д-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Валентина Тошкова Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

25.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Валентина Тошкова Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
25.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Сливен, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Валентина Тошкова Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-26. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за поощрение на Людмил Вътов Петков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, на основание  чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

26.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание  чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ, ДА ПООЩРИ Людмил Вътов Петков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

26.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-27. ОТНОСНО: Заявление от Людмил Вътов Петков за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

27.1. ПРЕДЛАГА НА Висшия съдебен съвет, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, ДА ОСВОБОДИ Людмил Вътов Петков от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, считано от 18.09.2014 г.

27.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-28. ОТНОСНО: Предложение от Елена Иванова Стоилова - прокурор в Районна прокуратура  гр. Добрич за периодично атестиране на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

28.1. Налице са условията по чл. 196, т. 2 от ЗСВ за провеждане на периодично атестиране на Елена Иванова Стоилова - прокурор в Районна прокуратура  гр. Добрич. 

28.2. ПРИЕМА предложението на помощната атестационна комисия и ИЗГОТВЯ, на основание чл. 204а, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, на Елена Иванова Стоилова - прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че:
В Част VІІІ, т.3 «Умение за оптимална организация на работата» оценката следва да се увеличи с 1 (една) точка, с оглед липсата на негативни констатации по показателите за оценка по този критерий и наличието на данни за натовареността на Районна прокуратура, гр. Добрич и атестирания прокурор около и над средната за районните прокуратури в страната.	
С оглед на това определя комплексна оценка "Много добра" – 97 (деветдесет и седем) точки на Елена Иванова Стоилова – прокурор в Районна  прокуратура гр. Добрич.

28.3. ИЗПРАЩА, на основание чл. 205, ал. 1 от ЗСВ, на Елена Иванова Стоилова - прокурор в Районна прокуратура  гр. Добрич, резултатите от атестирането за запознаване.

Д-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Гълъбово за периодично атестиране на Стилиян Кирилов Манолов - прокурор в Районна прокуратура гр. Гълъбово, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

29. ОТЛАГА разглеждането на т. Д-29 от настоящия дневен ред за заседанието на Комисията по предложенията и атестирането, насрочено на 23.09.2014 г. 

Д-30. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за периодично атестиране на Христина Иванова Пенкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

30.1. ПРИЕМА предложението от и.ф. административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за периодично атестиране на Христина Иванова Пенкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
30.2. УКАЗВА на директора на Националната следствена служба, на основание чл. 204, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Христина Иванова Пенкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „следовател в НСлС”, и предложение за комплексна оценка на същата. 

Д-31. ОТНОСНО: Молба от Стойчо Тодоров Ненков – за възстановяване на длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

31. Да се изпрати писмо до Стойчо Ненков да представи влязъл в сила съдебен акт със съответната заверка, след което Комисията ще разгледа молбата по същество. 

Д-32. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати в окръжните следствени отдели в  окръжните прокуратури. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

32.1. ПРЕДЛАГА на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ДА ОБЯВИ КОНКУРС за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 10 (десет) свободни длъжности за „следовател” в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както следва:

.................................................

Забележка: Свободните длъжности ще се впишат след изтегления жребия 

32.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
32.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността в органа на съдебната власт, за който кандидатства.
32.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
32.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
32.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал.1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.

32.7. ВНАСЯ предложението в заседанието на Висшия съдебен съвет, насрочено на 10.09.2014 г., за разглеждане и произнасяне. 

Д-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Светомир Витков Бабаков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 

Комисията по предложенията и атестирането
Р  Е  Ш  И:

33.1. ПРИЕМА предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Светомир Витков Бабаков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
	
33.2. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, да определи състав на Помощна атестационна комисия в съответствие с Методиката за атестиране за проверка дейността на Светомир Витков Бабаков – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, и предложение за комплексна оценка на същия. 

(Закриване на заседанието – 11,40 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
И АТЕСТИРАНЕТО:
МИЛКА ИТОВА (п)

